EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË
KUFIZUAR”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit te subjektit
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit

L64715601E
15/11/2016

3. Emri i Subjektit

IGLI PELLET

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

14/11/2016

6. Kohëzgjatja

Nga: 14/11/2016
Korce Pogradec POGRADEC Lagjja nr. 1, Zona Industriale
Pogradec, Nr. Pasurie 13/124, Zona kadastrale 8581
100,00

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

1,00
Eksport-Import dhe tregetim i lendes drusore biomase pellet
per djegie. Linja prodhimi pajisje ngrohje, montime, sisteme
ngrohje ftohje, pajisje elektrike hidraulike. Ndertie cvile,
punime speciale ndertimi, ndertime ujesjellsa, punim
montimi ne linjat e TN, e te mesme, dhe shperndarjen e
energjise elektrike. Grumbullim, ruajtje dhe transport i
mbetjeve te drurit. Tregetim i materialeve te ndertimit,
hidrosanitare dhe elektrike
Igli Shurdhi
Nga: 14/11/2016

Deri: 14/11/2021

IgliShurdhi

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 100,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
1

zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Tirane Vaqarr ARBANE Kthesa e Arbanes, Zone
Kadastrale Nr.3712, Nr.Pasurie 10/21
Emri Tregtar: IGLI PELLET
E-Mail: iglipellettender@gmail.com
Telefon: 0692095744

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-031659-11-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
16/08/2017

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-427410-08-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës të administratorit të shoqërisë, datë
15.08.2017, ku është kërkuar: Hapja e adresës dytësore të ushtrimit të aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
KRUJE;
Kruje;
;
KRUJE;
Unaze, Larusha, Ambjenti nr. 4/9, Zona Kadastrale 2385;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

11/04/2018

Numri i ceshtjes: CN-734207-04-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 10.04.2018 ku
eshte vendosur : Mbyllja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Durres;
KRUJE;
Kruje;
;
Larusha, Ambjenti nr. 4/9, Zona Kadastrale 2385;
"

KRUJE;

Unaze,

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
11/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-857386-07-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës të administratorit të shoqërisë, datë
10.07.2018, ku është kërkuar: Hapja e adresës dytësore të ushtrimit të aktivitetit.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Vaqarr;
Kthesa e Arbanes, Zone Kadastrale Nr.3712, Nr.Pasurie 10/21;

ARBANE;
"

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
22/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-263890-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2018.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
VENDIM ORTAKU IGLI 18.pdf
SHENIME SHPJEGUESE BILANCI_IGLI_2018.pdf

20/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-549382-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2019.
Lista e Dokumenteve:
SHENIME SHPJEGUESE.pdf
PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR.xlsx
VENDIM ORTAKU IGLI.pdf
Pasqyra e perfomances.xlsx

28/12/2020

Numri i ceshtjes: CN-635806-12-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare të vitit 2017.
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
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Bilanci Kontabël
12/01/2021

Numri i ceshtjes: CN-642960-01-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 11.1.2021 per shtim objekti
veprimtarie
E-Mail ishte
("")
u be
("iglipellettender@gmail.com")
Objekti ishte
("Eksport-Import dhe tregetim i lendes drusore biomase pellet per
djegie. Linja prodhimi pajisje ngrohje, montime, sisteme ngrohje ftohje, pajisje elektrike
hidraulike. Ndertie cvile, punime speciale ndertimi, ndertime ujesjellsa, punim montimi ne
linjat e TN, e te mesme, dhe shperndarjen e energjise elektrike. ")
u be
("Eksport-Import dhe tregetim i lendes drusore biomase pellet per djegie. Linja
prodhimi pajisje ngrohje, montime, sisteme ngrohje ftohje, pajisje elektrike
hidraulike. Ndertie cvile, punime speciale ndertimi, ndertime ujesjellsa, punim
montimi ne linjat e TN, e te mesme, dhe shperndarjen e energjise elektrike.
Grumbullim, ruajtje dhe transport i mbetjeve te drurit.")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

02/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-732764-06-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2020.
Lista e Dokumenteve:
PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR.xlsx
VENDIM ORTAKU 20 IGLI PELLET.pdf
SHENIME RAPORT KONTABEL.pdf
Pasqyra e perfomances.xlsx

11/08/2021

Numri i ceshtjes: CN-769507-08-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 10.08.2021 ku eshte vendosur:
Shtim objekti.
Objekti ishte
("Eksport-Import dhe tregetim i lendes drusore biomase pellet per
djegie. Linja prodhimi pajisje ngrohje, montime, sisteme ngrohje ftohje, pajisje elektrike
hidraulike. Ndertie cvile, punime speciale ndertimi, ndertime ujesjellsa, punim montimi ne
linjat e TN, e te mesme, dhe shperndarjen e energjise elektrike. Grumbullim, ruajtje dhe
transport i mbetjeve te drurit.")
u be
("Eksport-Import dhe tregetim i
lendes drusore biomase pellet per djegie. Linja prodhimi pajisje ngrohje, montime,
sisteme ngrohje ftohje, pajisje elektrike hidraulike. Ndertie cvile, punime speciale
ndertimi, ndertime ujesjellsa, punim montimi ne linjat e TN, e te mesme, dhe
shperndarjen e energjise elektrike. Grumbullim, ruajtje dhe transport i mbetjeve te
drurit. Tregetim i materialeve te ndertimit, hidrosanitare dhe elektrike")
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Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 15/10/2021

____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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